
EXTRATO DE CONTRATO DO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO E:
CONSTRUTORA SANTA VITÓRIA LTDA. Tomada de Preços 11/2018.
Processo Interno 2018/463. Objeto: Construção de um centro de eventos no
Complexo Turístico da Roselândia com o fornecimento de materiais e mão de
obra necessários. Prazo: 07 meses. Valor: R$ 223.262,36. Data: 08/06/2018.

Aviso de Revogação
Comunico que o PREGÃO ELETRÔNICO 045/2018 foi REVOGADO por
interesse  público.  Demais  informações  poderão  ser  obtidas  nos  sites
www.portaldecompraspublicas.com.br e www.pmpf.rs.gov.br.

Aviso de Licitação
Modalidade:  PREGÃO ELETRÔNICO nº  049/2018.  Objeto:  Contratação
de  empresa  especializada  para  prestação  de  serviços  de  Telefonia  Móvel
Pessoal.  Abertura:  09/07/2018,  14:00h.  Modalidade:  PREGÃO
ELETRÔNICO nº 051/2018.  Objeto: Contratação de empresa especializada
para  locação  de  01  (uma)  miniescavadeira  para  50  (cinquenta)  horas  de
serviço,  em regime de empreitada global.  Abertura: 09/07/2018, 14:00h.  O
Edital encontra-se disponível nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br
e www.pmpf.rs.gov.br. 

LEI N° 5.334 DE 20 DE JUNHO DE 2018.
(Do Vereador Renato Orlando Tiecher)

INCLUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO MUNICÍPIO
DE PASSO FUNDO O RODEIO DO CLUBE DO LAÇO PASSO

FUNDO JAIR DE ÁVILA.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais, na forma do artigo 88 da Lei Orgânica do Município, faz saber que o
Legislativo aprovou e ele promulga a seguinte Lei:
Art. 1º Fica incluído no calendário oficial de eventos do Município de Passo
Fundo o Rodeio do Clube do Laço Passo Fundo Jair de Ávila.
Parágrafo único. O Rodeio do Clube do Laço Passo Fundo Jair de Ávila será
realizado  preferencialmente  com  início  na  segunda  quinzena  do  mês  de
setembro.
Art.  2º O  objetivo  do  Rodeio  do  Clube  do  Laço  é  inovar  os  eventos
fomentando o esporte e a cultura em nossa Cidade.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

LEI N° 5.335 DE 20 DE JUNHO DE 2018.
(Do Vereador Luis Fernando Rigon da Silva)

DISPÕE SOBRE O ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS NAS
AGÊNCIAS DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS NO MUNICÍPIO DE

PASSO FUNDO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais, na forma do artigo 88 da Lei Orgânica do Município, faz saber que o
Legislativo aprovou e ele promulga a seguinte Lei:
Art.  1ª  Ficam  as  agências  da  Empresa  de  Correios  e  Telégrafos  (ECT),
estabelecidas no Município de Passo Fundo, obrigadas a colocar à disposição
dos  usuários  pessoal  suficiente  no  Setor  de  Atendimentos,  para  que  a
prestação de serviço seja efetivado em tempo razoável e de acordo com as
disposições que regem uma eficaz e digna prestação de serviço estipulado no
Código de Defesa do Consumidor.
Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, entende-se como tempo razoável
para atendimento, no máximo, em até 20 (vinte) minutos nos dias úteis com
expediente normal, e nos úteis precedentes ou posteriores a feriados em até 30
(trinta) minutos.
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Art.  2º  Para  comprovação  do  tempo  de  espera  os  usuários  apresentarão  o
bilhete da senha de atendimento, onde constará, impresso, mecanicamente, a
identificação  da  agência,  horário  de  recebimento  da  senha  e  o  horário  de
atendimento do cliente.
Parágrafo único. As agências da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) que
ainda  não  fazem  uso  deste  sistema  de  atendimento,  com  senhas,  ficam
obrigadas a fazê-lo no prazo de 60 (sessenta) dias,  contados da publicação
desta Lei.
Art.  3º  Ficam obrigadas  as agências  da Empresa de Correios  e  Telégrafos
(ECT), estabelecidas no Município de Passo Fundo, a disponibilizar assentos
nos  atendimentos  diversos  e  nas  filas  de  atendimentos  nos  caixas,  em
quantidade suficiente para atender a demanda de usuários.
Art. 4º As agências da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) localizadas no
Município  devem estabelecer,  em suas  dependências,  alternativas  técnicas,
físicas ou especiais, que garantam:
I - atendimento prioritário para pessoas com necessidades especiais ou com
mobilidade  reduzida,  temporária  ou definitiva,  idosos (com idade igual  ou
superior a  sessenta  anos),  gestantes,  lactantes  e pessoas acompanhadas  por
crianças de colo, mediante:
a) garantia de lugar privilegiado em filas;
b)  distribuição  de  senhas  com  numeração  adequada  ao  atendimento
preferencial ou com fila preferencial;
c)  guichê  de  caixa  para  atendimento  exclusivo;  ou  implantação  de  outro
serviço de atendimento personalizado.
II - acessibilidade aos guichês de caixa e aos terminais de autoatendimento,
bem como facilidade de circulação para as pessoas referidas no inciso I. 
Art.  5 º As agências  da Empresa de Correios e Telégrafos  (ECT) deverão
disponibilizar um aparelho telefônico, habilitado, em lugar visível, para que os
usuários que se sentirem prejudicados possam efetuar  reclamação junto ao
Órgão Municipal de Defesa do Consumidor. 
Parágrafo  único.  No local  onde estiver  o  telefone  de  que  trata  este  artigo
deverá ser colocado um aviso, de forma destacada e legível, explicando que o
mesmo ali está em obediência à esta Lei, juntamente com um exemplar do
Código de Defesa do Consumidor atualizado. 
Art.  6 º  O descumprimento  do disposto nesta  Lei  acarretará ao infrator  as
seguintes sanções administrativas:
I - advertência, com prazo de 30 dias para regularização da infração;
II - multa nos seguintes valores:
a)  -  multa  de  6.000  (seis  mil)  UPMs  (Unidades  Padrão  Municipal),  por
ocasião da segunda infração;
b) - multa de 12.000 (doze mil) UPMs (Unidades Padrão Municipal), quando
houver a terceira;
c) - por ocasião da quarta infração, incidirá multa diária de 800 (oitocentas)
UPMs (Unidades Padrão Municipal), até que se comprove a regularização do
ato infrativo;
d) - após o decurso do prazo máximo de 30 (trinta) dias de multa diária sem
regularização,  caberá  a  aplicação  da  suspensão  da  atividade  até  a  efetiva
comprovação da regularização da(s) irregularidade(s) apontada(s), perante a
autoridade competente. 
Parágrafo único. Os valores arrecadados com as sanções previstas neste artigo
serão destinados ao Fundo Municipal de Defesa dos Direitos do Consumidor -
(FMDDC/PF).
Art.  7º Ao  Procon  Municipal  ficam  atribuídos  os  procedimentos
administrativos  de  que  trata  esta  Lei,  os  quais  serão  aplicados  quando da
denúncia  comprovada  de  usuário  das  agências  da  Empresa  de  Correios  e
Telégrafos (ECT) e entidades da sociedade civil legalmente constituída.
Parágrafo  único.  O Procon Municipal  detém competência  para  fiscalizar  e
aplicar  as  penalidades  previstas  nesta  Lei,  cabendo  ao  Município
disponibilizar  meios  eficazes  para  a  averiguação  e  fiscalização  do
cumprimento da presente Lei.



Art. 8º Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após sua publicação.
LEI COMPLEMENTAR N° 428 DE 20 DE JUNHO DE 2018.

(Do Poder Executivo Municipal)
ALTERA OS ARTIGOS 1º E 2º, BEM COMO ACRESCENTA O

ART.1º-A TODOS DA LEI MUNICIPAL N.º 3.397, DE 19 DE
NOVEMBRO DE 1998.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais, na forma do artigo 88 da Lei Orgânica do Município, faz saber que o
Legislativo aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º O artigo 1º da Lei Municipal n.º 3.397, de 19 de novembro de 1998
passa a vigorar acrescido do parágrafo único com a seguinte redação:
Art. 1º (...)
Parágrafo  único.  A  JARI  é  um  órgão  colegiado,  integrante  do  Sistema
Nacional de Trânsito, responsável pelo julgamento dos recursos interpostos
contra penalidades aplicadas pelos órgãos e entidades executivos de trânsito
ou rodoviários. 
Art. 2º A Lei Municipal n.º 3.397, de 19 de novembro de 1998 passa a vigorar
acrescido do Art.1-A com a seguinte redação:
Art.1-A Compete à JARI: 
I - julgar os recursos interpostos pelos infratores; 
II  -  solicitar  aos  órgãos  e  entidades  executivos  de  trânsito  e  executivos
rodoviários  informações  complementares  relativas  aos recursos objetivando
uma melhor análise da situação recorrida; 
III  - encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos
rodoviários  informações  sobre  problemas  observados  nas  autuações,
apontados em recursos e que se repitam sistematicamente. 
Art. 3º O art. 2º da Lei Municipal n.º 3.397, de 19 de novembro de 1998 passa
a vigorar com a seguinte redação:
Art.2ºA  JARI  será  composta  por  05(cinco)  membros  titulares  e  seus
respectivos suplentes, os quais serão indicados:
I – um representante do Poder Executivo Municipal, com conhecimento na
área de trânsito com, no mínimo, nível médio de escolaridade;
II – um representante da Secretaria de Segurança Pública, órgão responsável
pelo trânsito no município;
III  –  um  representante  de  entidade  que  represente  profissionais  com
conhecimento na área de trânsito.
IV  –  um  representante  de  instituição que  represente  Trabalhadores  em
Transportes Rodoviários de Passo Fundo;
V  –  um  representante  instituição  que  represente  trabalhadores  ligados  ao
comércio, indústria ou serviços agropecuários de Passo Fundo.
§1º  A  nomeação  dos  membros  da  JARI  será  feita  pelo  Chefe  do  Poder
Executivo.



§2º O Presidente será designado pelo Chefe do Poder Executivo,  dentre os
membros titulares.
§ 3º Os suplentes somente atuarão quando da ausência ou do impedimento de
seus titulares. 
§  5º  Na  impossibilidade  de  compor  o  colegiado  por  inexistência  de
representantes  indicados  pelas  entidades  previstas  nos  incisos  III  e  IV ou
quando  indicado  representante  este,  injustificadamente,  não  comparecer  à
sessão  de  julgamento  por  duas  vezes  consecutivas  ou  três  intercaladas,  o
representante  poderá  ser  substituído  por  um  servidor  público  habilitado
integrante  de  órgão  ou  entidade  distintos  do  que  impôs  a  penalidade,  que
poderá compor o Colegiado pelo tempo restante do mandato.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETO Nº 49/2018
APROVA O REGIMENTO INTERNO E CRIA O COMITÊ

MUNICIPAL DE MOBILIZAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, COMBATE E
CONTROLE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, PREVENÇÃO DA

DENGUE, DA FEBRE CHIKUNGUNYA E DO ZIKA VÍRUS NO
ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO.

O PREFEITO DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições legais,  nos
termos  do artigo 110, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, da Lei Estadual
n.14.847/20016 e à vista do processo administrativo n.2018/13965,
DECRETA,
Art. 1º Este Decreto disciplina a criação do Comitê Municipal de Mobilização,
Fiscalização, Combate e Controle do Mosquito Aedes aegypti, Prevenção da
Dengue, da Febre Chikungunya e do Zika Vírus no âmbito do Município de
Passo Fundo, com a finalidade de constituir uma rede de mobilização social
para  prevenir  as  doenças na região,  de acordo com a legislação  de saúde,
epidemiológica e de vigilância.
Parágrafo  Único.  Os  membros  integrantes  do  Comitê  serão  nomeados
mediante portaria. 
Art.2º Fica aprovado o Regimento Interno do Comitê de que trata o artigo 1º,
sendo parte integrante deste decreto.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

DECRETO Nº 50/2018
CONCEDE O TÍTULO DE “ENTIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

MUNICIPAL A ASSOCIAÇÃO” CENTRO DE PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO CONDUTIVA PODER

FAZER E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais, de acordo com o que dispõe o inciso VIII do art. 110 da Lei Orgânica
Municipal, e,
CONSIDERANDO o que dispõe a Lei nº 4.105, de 31 de dezembro de 2003;
CONSIDERANDO o  parecer  favorável  da  Comissão  de  Avaliação  de
Declaração  de  Utilidade  Pública,  constante  no  Processo  Administrativo  nº
2017/38783,
D E C R E T A
Art.  1º  Concede o título de “Entidade de Utilidade Pública  Municipal”  ao
CENTRO  DE  PESQUISA  E  DESENVOLVIMENTO  DE  EDUCAÇÃO
CONDUTIVA PODER FAZER
Parágrafo  único.  A  manutenção  do  título  será  condicionada  à  atualização
anual dos documentos apresentados para sua concessão e pela regularidade no
desenvolvimento das atividades destinadas à assistência social.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

João Pedro Nunes  – Prefeito Municipal em exercício
Marlise Lamaison Soares – Sec. de Administração
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